דף קשר להנהגות וחברי הקיבוצים
זהו דף קשר ראשון לשנת  ,5102עדכון לפעילות צוות המטה השיתופי בחודש ינואר

 ביקורים בקיבוצים :החודש ביקרנו בקיבוצי הערבה:
יטבתה ,סמר ,נאות סמדר ,גרופית ,אליפז ,קטורה
ואילות וכן בבארי וברמת רחל.
בבארי ,לאחר דיון של  3שעות במזכירות ,קפצנו
לחזות בפריחת הכלניות המרהיבה...



בתחילת החודש התקיימו הפריימריז במפלגת העבודה.
איתן ברושי לקח  3שבועות חופשה מיוחדת לצורך הפריימריז ונבחר למקום ה.81-
עכשיו נותר לכולנו להירתם להחליף את השלטון  -בשביל עצמנו ובשביל כל עם ישראל.
אחרי הבחירות לכנסת ,תיכנס התנועה למערכת בחירות לתפקיד מזכיר התנועה.

 פורום מזכירים של קיבוצים שיתופיים:
המפגש הבא יתקיים בבארות יצחק ב ,20.20.80 -ונושאו – נעסוק בהובלת תהליכי קבלת
החלטות בנושאים מורכבים וטעונים .נושא חשוב שרלבנטי לכל ממלא תפקיד בקיבוץ.
 קורס מזכירים ,מנהלי קהילה והובלה חברתית שהחל בחודש נובמבר ממשיך להיפגש.
מיושמות בו תובנות מהקורס הקודם והאווירה מעולה .יהודה מלווה את הקורס יחד עם שלומית
צימרינג מהתנועה.
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o

נושאים אותם אנו מקדמים בשנת 5102
סדנת שיח –
בהמשך לסדנאות לפתוח תרבות שיח מברר בקיבוצים שערכנו ב ,0282 -בהן השתתפו נציגים
מקיבוצים שונים ,התחלנו השנה לערוך סדנה לפיתוח השיח בקיבוץ הבודד .כל מה שצריךיש
הוא לאסוף קבוצה של  80-02חברים/ות בעלי יכולת הובלה חברתית ליומיים של סדנה בה הם
מבינים למה חשוב השיח בקיבוץ ,למה הוא לא קורה לבד ,מה צריך לעשות כדי שיקרה ומה כל
אחד מהמשתתפים עומד לעשות בהמשך לסדנה.

o

סדנה למוטיבציה ומחוברות להנהגות הקיבוצים השיתופיים -
נושא חיזוק המחוברות של החברים לקיבוץ ולמקום עבודתם
ותחזוק המוטיבציה והרצון של החבר "להגדיל ראש" בעבודתו
ובחייו בקיבוץ ,מעסיק את כל ממלאי התפקידים בקיבוצים
השיתופיים ואת החברים עצמם.
לצורך העניין גיבשנו עם פרופ' צבי סגל ,החוקר את נושא
המוטיבציה במשך שנים ומביא תובנות חדשניות ובלתי מוכרות,
סדנה בת חמישה מפגשים ,בהפרשים של  0-3שבועות בין
מפגש למפגש שתחל בסוף מרס.
שם הסדנה "כלים לבניית תרבות מוטיבציה ומחוברות בקיבוץ השיתופי".
מתוך הנחה שכדי לבצע שינוי בתרבות הארגונית בנושא הגברת המוטיבציה ,כל ממלאי התפקידים
המרכזיים הרלבנטיים יידרשו לעבוד יחד ולכן ממליצים שישתתפו לפחות כמה מהם.
מטרת הסדנה :בניית תהליך שיטתי להבנה ולחיזוק מאפייני המוטיבציה והמחוברות של המשתתפים ,כדי
שיוכלו בהמשך להוביל תהליכים לבניית תרבות מוטיבציה ומחוברות בקיבוצם

o

סמינר נקלטים –
קיבוצים רבים עוסקים בקליטה.
סמינר הקליטה עוסק בנושאים המשותפים לכל הקיבוצים -
ההיסטוריה והמקורות הרעיוניים של הקיבוץ ובנושאים
הקשורים ל DNA-של הקיבוץ הפרטי .את הנושאים הכלליים
בכוונתנו להציע בזמן הקרוב בסמינר אזורי או ארצי לנקלטים
בקיבוצים -בנים ובני/בנות זוגם ונקלטים חיצוניים.

o

סמינר צעירים-
בקיבוצים רבים אוכלוסיה גדולה של צעירים .אנו מציעים
ליצור קבוצת שיח של צעירי הקיבוץ לגיבוש השקפת עולם
המטרה של הקבוצה היא לחשוף ולהיחשף לתהליכים המשפיעים
על חיינו ולעצב את הזהות ואת השקפת העולם באמצעות שיחה
ולימוד.
מתוך הבנה שהחיים בקיבוץ הם המשך ישיר להשקפת עולם סוציאל דמוקרטית ,לאמונה בערכי שיתוף,
שוויון ערך האדם וסולידריות ,קבוצות השיח יעסקו בנושאים אלו בהסתכלות רחבה ומתוך שיח פתוח
וביקורתי שמאפשר בחינה אישית ,קבוצתית ,קיבוצית וחברתית.
קיבוצים המעוניינים לייצר קבוצה של  80-02צעירים בגילאים  08-30לשיח כזה – מוזמנים לפנות.
maya@tkz.co.il
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שדרוג אתר שווים –
אתר "שווים" הינו פלטפורמה שנועדה להחלפת עמדות ופרסום מאמרי דעה בנושאי הקיבוץ המגוונים
ובנושאים של השקפת העולם הרחבה ,הסוציאל דמוקרטית ,ההומניסטית ,השיתופית ,התרבותית ,היהודית,
הקואופרטיבית אליה קשור הקיבוץ.
כדי להפוך את האתר למעניין אף יותר .אנו מחפשים כותבים – קבועים ,חד פעמיים ,הומוריסטים ורציניים וכן
קריקטוריסטים ומאיירים.
נשמח אם תוכלו להפנות אותנו לאנשים מקיבוצכם או לפרסם פניה זו בעלונכם.
את זרם המתנדבים יש להפנות לshitufi@tkz.co.il :

 oסקר
בזמן הקרוב יישלח אליכם סקר אינטרנטי על התנהלות קיבוצכם בתחומי חיים שונים.
קבלת תשובותיכם תאפשר לכולנו לראות תמונה רחבה ולעקוב אחר מגמות בקיבוצים השיתופיים,
לערוך השוואות והצלבות בין נתונים .אנו מתחייבים לשתף אתכם בתוצאות...
נשמח לשיתוף הפעולה שלכם במילוי השאלון.


אמנת שותפות למעגל הקבוצות ולתנועה הקיבוצית:

בישיבת מזכירות התנועה אושר נוסח אמנת שותפות בין התנועה הקיבוצית
למעגל הקבוצות .באמנה נאמר ש:
"מתוך שותפות להשקפת עולם וערכים ,תפעלנה שתי התנועות ,ביחד ולחוד:
 לקידום התיישבות שיתופית במדינת ישראל ובמיוחד
בפריפריה הגיאו-חברתית של מדינת ישראל;
 לקידום חינוך ופיתוח השקפת עולם ברוח ערכי תנועת
העבודה ולהגשמה חלוצית ברוח הימים האלו בתנועה
הקיבוצית בפרט ובחברה הישראלית בכלל;
 לקידום שותפויות ופעילויות פוליטיות ברוח סוציאל-
דמוקרטית;
 לטיפוח מנהיגות מובילה לרעיון השיתופי בקיבוצים ובקבוצות העירוניות;
 ליצירת קבוצות וקיבוצים עירוניים וכפריים;
 ליצירה וחיזוק של התארגנויות עובדים ,קואופרטיבים ועסקים חברתיים".
בימים הקרובים תיחתם האמנה בפועל ותיושם.
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אנו עובדים על שיפור הנראות שלנו...


פרסמנו בעיתונים את כל הדרכים לראות את פרסומינו ובעקבות פרסום זה לא מעט אנשים
החלו לעקוב אחר האתר ודף הפייסבוק שלנו.
כמו שכבר כתבנו לעיל  -בימים אלו עובדים על שדרוג אתר שווים ואתר המידע והתאמתם
לטאבלטים ולסמרטפונים.
כל החומר של אתר שווים לחינוך בגיל הנעורים ,שהיה אתר נפרד ,יועבר בקרוב לאתר שווים של
המטה השיתופי ואנו פועלים להזרמת חומרים חדשים אליו.
ממשיכים לפרסם את "קצרים על הקיבוץ" – קצרים מס'  81בדרך ואחריו נוספים...
מריו ממשיך לעדכן את אתר הידע בתקנונים ,החלטות ,המלצות התנועה ,החלטות רשויות
הרלבנטיים לממלאי תפקידים ומובילי דעת קהל בקיבוצים www.shavim.org.il/takanonim



לחובבי הפייסבוק שעדיין לא נתקלו  -המטה השיתופי בפייסבוק :שם הדף "הקיבוץ השיתופי" –
מעל ל 8,322 -סימני אהבתי .מוזמנים לבקר.
נשמח אם תפרסמו דף מידע זה בכלי התקשורת של קיבוצכם – אתר ו/או עלון.








מאיה שפיר maya@tkz.co.il 054-9799115
יהודה סלומון y.tzuba1@tkz.co.il 202-0135505
מריו טויב mario_t@tkz.co.il 052-4269064
המטה השיתופי בתנועות הקיבוציות
בית התנועה הקיבוצית – ליאונרדו דה וינצ'י  .31תל-אביב00466 .
טל - 03-6925418 .פקס03-6925417 .
www.shavim.org.il - shitufi@tkz.co.il – www.facebook.com/shitufi
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